
TERAPIA 

LOGOPEDYCZNA 

NA WESOŁO



Mała Ania smacznie sobie spała, 
(naśladujemy chrapanie)

gdy nagle zadzwonił budzik.
(dz…dz…dz…)

Dziewczynka zerwała się na równe nogi.
(podnosimy język do podniebienia – buzia otwarta) 

„Poranek”



Przeciągnęła się
(opieramy czubek języka o dolne zęby 

i wypychamy go do przodu)

i zrobiła poranną gimnastykę.
(dotykamy językiem do nosa, brody i do kącików ust)

W łazience umyła ząbki
(językiem czyścimy dokładnie ząbki ) 

i buzię.
(czyścimy językiem policzki od środka)



Potem wytarła się ręcznikiem.
(oblizujemy usta dookoła)

W kuchni zjadła pyszne śniadanie.
(mlaskamy) 



Pomachała na pożegnanie tacie 
(wyciągamy język z buzi i machamy nim do góry i na dół)

i razem z mamą poszła do przedszkola.
(mówimy i naśladujemy tupanie tup, tup, tup)



W przedszkolu śpiewała piosenki,
(naśladujemy śpiewanie la, la, la  - język podnosi się do 

podniebienia i opada na dno jamy ustnej) 



tańczyła w kółeczko
(oblizujemy się dookoła otwartych ust)

i bawiła się w chowanego z innymi dziećmi.
(wyciągamy język jak najdalej do przodu i chowamy w buzi) 

Kiedy przyszli po nią rodzice 
uśmiechnęła się do nich szeroko.

(robimy szeroki uśmiech) 



Ucałowała serdecznie mamę i tatę 
(puszczamy całuski)

a wracając do domu zjedli pyszne lody.
(udajemy lizanie lodów)



Dziś poznamy jak pięknie wymawiać głoskę „Dz”.



Aby powiedzieć głoskę „Dz” trzeba:

Pamiętaj, aby język nie wciskał się między ząbki tylko został w buzi!

Przy wymowie tej głoski trzęsie się szyja – sprawdź.

• pięknie się uśmiechnąć, 

• zamknąć ząbki 

• a język w buzi ułożyć za dolnymi zębami.



A teraz naśladujemy dźwięki:

Dz Dz Dz



dzyń - dzyń



dzyń - dzyń



dzyń - dzyń



DZE DZA

DZO

DZU

DZY

Nazywamy roboty:

ADZO



Nazywamy obrazki

dzwon

dzban

kukurydza

pędzel

koledzy

jedzenie



Nazywamy obrazki

jędza

pieniądze

rodzynki

rydze

frędzle

miedza



To są dzwony z wieży To są dzwony - spodnie

To są dzwonki do grania To są dzwonki kwiatki
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Teraz powiemy tak:

Kukurydza do jedzenia.



Teraz powiemy tak:

Pędzel na podłodze.



Teraz powiemy tak:

Rydze na wadze.



Teraz powiemy tak:

Koledzy na drodze.



Teraz powiemy tak:

Dzbanek rodzynek.



Teraz powiemy tak:

Dzwonek dzwonnika.



„Dzbanek z kompotem”

Dałem koledze dzbanek z kompotem, 

w ogóle nie wiem co było potem.

To nie umknęło mojej uwadze,

ukrytą wiedzę zaraz ci zdradzę:

rodzynki, jabłka, z kompotem dzbanek 

zabrał ci z domu ten psotny Janek.

Czas na wierszyk



„Dzwonnik i kot”

W twierdzy ogrodzonej miedzą 

kot i dzwonnik obiad jedzą: 

dzwonnik rydze i wędzonkę, 

a kot mleko, chleba kromkę. 

Najedzony dzwonnik chrapie, 

kotek w twierdzy muchy łapie.

Czas na wierszyk



Wydrukuj i pokoloruj:



Brawo!!

Wspaniale nam poszło!!



Dziękuję 

i do następnego razu.
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